
SAMPA 360º



SAMPA 360º
TV Show - Entretenimento

30 minutos - Semanal. (2 blocos - 12 minutos cada)

DURAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Programa que retratará o que há de mais "cool" na maior metrópole 
do país, através da ótica de pessoas que são "referências" em 
diversos segmentos, abordando temas como: estética, moda, 
entretenimento, cultura, saúde, clubes, alimentação, esportes ao ar 
livre, academias. Um guia de tudo o que há de melhor em Sampa, 
como se tivéssemos uma “Vejinha” em áudio e vídeo.



CONCEITO

O programa será sempre muito dinâmico, com uma edição 
moderna, trilha empolgante rolando ao fundo, numa pegada às 
vezes documental, às vezes de entretenimento. Será um programa 
divertido, cultural, exótico, moderno, visualmente bonito.

Para isso trabalharemos com câmeras Ultra-HD, imagem com 
resolução 4K. Tudo produzido sempre com muita movimentação, 
steady cam, dollies, spider cam. Será um programa diferenciado, 
onde buscaremos mostrar São Paulo em toda sua diversidade. Ou 
seja, alto astral, e de forma sempre pulsante, elegante, 
ultramoderna e lúdica. 

FORMATO - TV - Internet

No tour do programa Sampa 360 desvendamos todos 
os cantos da capital, com um quê de reportagem, 
colunismo social,  entrevistas e até reality show.

O programa é dividido em nove quadros.



SAMPA FASHION

Acompanha um repórter especialista no mundo fashion buscando a 
galera mais top do mundo da alta costura que desembarca na 
Metrópole, e a top fulana estará no mapa da moda, falando com as 
estilistas mais descoladas e as mais conceituadas.

Também vamos acompanhar os principais desfiles, as blogueiras 
mais importantes.



SAMPA SPORT

Nesse quadro nossa mega reporter-atleta vai acompanhar em 
nossos parques os esportes favoritos da galera. O Mahamudra, o 
Cross Fit, os principais atletas que vivem e treinam em São Paulo, os 
clubes mais famosos e eventos de esportes pouco vistos, como 
passeios de bike pelo pontos mais pitorescos da cidade, e também 
os mais notáveis, como os que ocorrem no Jockey Club e no 
Autódromo de Interlagos, que sedia outros eventos esportivos 
como a Fórmula 1.  



SAMPA UNDERGROUND

Nosso repórter desvenda neste quadro passeios pouco conhecidos 
na cidade e os cantos mais inusitados, como o Museu 
Contemporâneo das Invenções, conhecido com a Inventolândia, o 
Espaço Perfume + História, e redutos subterrâneos na cidade, onde 
funcionam galerias de arte, bares e até um teatro.



SAMPA GASTRONÔMICA

A cidade também se destaca na gastronomia, nas opções de 
compras e em sua rede hoteleira, que é a maior do país e inclui 
grandes e qualificadas cadeias internacionais, referências em 
requinte e prestação de serviços como os hotéis-design e 
hotéis-butique, Unique, Fasano e L’Hotel. São dezenas de 
restaurantes na categoria alta gastronomia, comandados por chefs 
renomados internacionalmente.
Pouca gente sabe, mas São Paulo abriga seis dos 50 melhores 
restaurantes do mundo, incluindo o DOM (considerado o 6º melhor 
do mundo, segundo revista Restaurant) e o Fasano, localizado 
dentro do hotel homônimo, especializado na alta gastronomia 
italiana. Vamos explorar todas essas opções.



SAMPA NIGHT

A agitada vida noturna de Sampa é considerada a 4ª melhor do 
mundo, segundo pesquisa da CNN. Nesse quadro, seremos sempre 
guiados por dois casais (em registro tipo reality) que saem pela 
noite para dançar e se divertir nas melhores baladas da cidade. 
Mostraremos as descobertas da vida noturna pelos olhos deles, o 
que não impede o grupo de conhecer os diferenciais das baladas 
mais incríveis e os maiores DJs do mundo que desembarcam na 
Metrópole.



SAMPA CULTURAL

A qualificada programação cultural também é uma atração à parte, 
com grandes espetáculos internacionais, shows e concertos, além 
de teatros e museus que traduzem o requinte das criações 
arquitetônicas da capital. Nesta pegada cultural, teremos 
entrevistas descoladas com artistas da música, da televisão e do 
teatro dentro de uma limusine chiquérrima e irá acompanhar os 
principais eventos: as grande estréias, festivais, museus e 
montagens de espetáculos de todas as linhas artísticas, que vão 
das super produções dos musicais da Broadway ao teatro de 
vanguarda.



SAMPA TECH

São Paulo é o principal point das feiras de tecnologia da América 
Latina. A cidade abriga o SET EXPO, o maior evento de broadcast e 
novas mídias, além da FITIC (Feira Internacional de Tecnologias de 
Informação e Comunicação) e a Campus Party, que celebra 
tecnologia e inovação. Faremos a cobertura de tudo de mais 
importante que acontece no mundo da tecnologia e do design.



SAMPA ROCK

Nossa musa do rock and roll, vai passear pelos redutos mais 
frequentados pelos roqueiros: a Galeria do Rock, as tradicionais 
casas noturnas da tribo, como o Morrison Rock Bar, o Memphis Rock 
e o Manifesto Bar. Isso sem contar as casas de piercings e tatoos 
frequentados pela galera, os estúdios mais importantes e mais 
tradicionais e os grandes tatuadores. Vamos entrar também na 
gangue dos motociclistas e seus encontros, conhecer o clube da 
turma, o Hells Angels Motorcycle Club, a galera apaixonada por 
moto, rock e tattoo.



SAMPA MED

E, para finalizar o tour dos 360 graus desta metrópole, o grande 
médico dono de uma das clinicas mais conceituadas da cidade, Ivan 
Rollemberg, trará o que há de mais moderno e avançado na 
medicina no Brasil, principalmente no campo da medicina de 
cirurgia plástica.



INTERNET

Vamos ficar totalmente conectados nas mídias sociais, puxando o 
público da internet para acompanhar o programa inteiro pela TV, e 
expandindo a visibilidade ao publicar teasers e pequenos trechos 
de matérias que vão rolar durante o próximo programa.

ABRIL: Definição do escopo do programa e valoração
MAIO: Roteiro/Piloto (produtora) e projeto comercial (TV)
MAIO/JUNHO: Comercialização
JULHO: Estimativa de estreia

DIREÇÃO: Miguel Rodrigues
ROTEIRO: Miguel Rodrigues
APRESENTAÇÃO: Âncora + Ivan Rollemberg

EQUIPE

VEICULAÇÃO
Rede Brasil de Televisão e redes sociais

CRONOGRAMA




